Informació Municipal

Agenda d’activitats de febrer de 2018
Dijous 8

Dijous 22

Dissabte 10

Dissabte 24

L’hora del conte: Contes que fan pessigolles, amb Rosa Fité.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Inauguració de l’exposició i veredicte del 40è Concurs de fotografia Festa del Pi d’Amics de Centelles.
A les 6 de la tarda a la sala d’exposicions de Centelles (carrer de
Jesús, 15).

Diumenge 11

Programa Centelles Famílies. Transicions a la primera infància:
com gestionar el canvi d’etapa de 0-6 anys, a càrrec de Pura Serena.
A les 10 del matí a l’escola Bressol Niu d’Infants

Diumenge 25

Núm.
271

Aula d’extensió universitària de la Gent gran: El kurdistan iraquià i l’arqueologia com excusa, a càrrec d’Anna Gómez i Bach,
departament de Prehistòria de la UAB.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Dimecres 14

38è Carnaval de
Centelles. Enterrament de la sardina.
Activitats infantils i
sardinada.
A les 5 de la tarda a la
plaça Major.

Dissabte 17

Inauguració de l’exposició Gargot, d’Albert Cruells.
A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Diumenge 18

Cicle de teatre familiar: Kumulunimbu, (teatre) de la Cia. Ortiga.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Preu 5 euros, infants a partir d’1 any i acompanyants.

Aula d’extensió universitària de la Gent gran: El son i els somnis, a càrrec de Rosa Casafont i Vilar, llicenciada en Medicina i
Cirurgia.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Dimecres 28

Unitat mòbil del consumidor
d’11 a 2/4 de 2 del migdia
a la plaça Major

EXPOSICIONS
Fins el 3 de febrer
Abracadabra pota de cabra
Horari de biblioteca
a la biblioteca la Cooperativa
Del 17 de febrer a l’1 d’abril
Gargot d’Albert Cruells
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Centre d’art el Marçó vell

Adequació de la sala de la segona planta de la residència
La residència Sant Gabriel ha estrenat un nou equipament a la sala de la segona planta. Aquesta inversió ha
estat possible gràcies una subvenció de 6.000 euros de la
Fundació La Caixa.

i més íntim, en definitiva un model que s’apropi a l’atenció centrada en la persona. La situació, amb les vistes del
Montseny al davant i la il·luminació natural de la sala, és
un plus afegit en aquesta nova decoració.

L’objectiu és crear un ambient familiar i casolà, un espai
on es puguin realitzar activitats com ara lectura, jocs de
taula o manualitats, i que alhora sigui un lloc de conversa
per a les persones usuàries i les famílies, en un espai petit

L’adequació ha coincidit amb la finalització de les obres
del canvi del terra de bona part de la segona planta, la
qual cosa fa que el conjunt estigui molt més adequat a les
noves necessitats assistencials.

Sala de Paleontologia i
Selecció del patrimoni pictòric
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Centre d’art el Marçó vell
Del 10 al 25 de febrer
40è Concurs de fotografia Festa del Pi
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús, 15).
Exposició permanent
Joan Muns Torrentgenerós
Artesà del ferro i miniaturista.
Visites a hores convingudes telèfon 938 813 787.
Avinguda de Rodolf Batlle, 15.

Febrer 2018

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. La Traviata, de
Giuseppe Verdi, a càrrec de Rafel Esteve i Alemany, professor
d’Història de la música.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Febrer 2018

Tertúlia literària. Llegim: Dies de frontera, de Vicenç Pagès.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dimarts 27

Dimarts 13
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Lliurament de premis del 40è Concurs de fotografia Festa del
Pi d’Amics de Centelles.
A les 12 del migdia a la sala d’exposicions de Centelles (carrer de
Jesús,15).

Presentació:
Mannequin
challenge:
Centelles,
Campament de pau 2017 i
xerrada L’experiència
directe als campaments
de refugiats.
A les 6 de la tarda al
Casal Francesc Macià.

Dimarts 20

Ajuntament de Centelles
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Tallers de recollida d’oli a les escoles
El 22 i 23 de gener es van fer uns tallers per a nens i nenes d’educació infantil. L’activitat forma part del projecte EDUCO al qual
l’Ajuntament es va adherir el 2013. És un programa d’educació
ambiental sobre la recollida d’oli usat domèstic a través de la participació activa de les famílies i que involucra a persones amb risc
d’exclusió social. És complementari a la recollida municipal, que es
fa amb dos contenidors especials, a més de la deixalleria. Si s’aboquen els olis a l’aigüera poden provocar greus problemes de contaminació als rius i dificultar el funcionament de les depuradores.
L’oli recollit es porta a una planta per a la fabricació de biodièsel.

Nova àrea d’autocaravanes
S’estan acabant les obres per la construcció d’una àrea de servei
i pernocta per a autocaravanes, conjuntament amb el Consell
Comarcal d’Osona, del projecte Osona Territori Camper, que es
fa a 12 poblacions de la comarca. L’àrea de Centelles està en un
terreny de 1.600 m2 propietat municipal situat al carrer de Can
Minguet, cantonada amb l’avinguda del Molí de la Llavina, al
costat nord del pont del ferrocarril, a La Gavarra. L’espai estarà
adaptat per a 12 autocaravanes, que hi podran estar un màxim
de 24 hores. L’àrea disposa dels serveis d’aigua, abocador i electricitat.

Tens una idea empresarial i no saps

Punt Jove el PIPA

com dur-la a terme? Vols cedir un
negoci i vols trobar algú?
Des del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament et
donem resposta a:
- Suport a la creació de negocis, entitat del Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya: informem, orientem
i assessorem en la posada en marxa del teu negoci des de
diferents àrees (ajudes, finançament, pla d’empresa, normatives, ...).
- Seguiment tècnic de les empreses constituïdes.
- Suport i consolidació a les empreses a través de la Carta
de serveis a les empreses: assessorament especialitzat en diferents àmbits (planificació estratègica, màrqueting, econòmic-financer, ...).

Nova gossera municipal
L’Ajuntament ha tancat definitivament la gossera municipal que hi
havia al raval de Sant Antoni per tal de disposar d’un nou lloc on es
pugui continuar oferint el servei de recollida d’animals abandonats
que reuneixi les condiciones òptimes. S’han construït quatre gàbies
independents amb una caseta cadascuna d’elles i un tros de terreny
on els animals puguin sortir a córrer mentre es netegen les gosseres. Amb els gats es fan campanyes d’esterilització de gats de carrer
i amb l’ajuda dels/de les controladores es supervisen les colònies del
municipi. Segons la Llei de protecció dels animals, correspon als
ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats o perduts.

- Formació, pots acollir-te el programa formatiu dirigit per
a persones emprenedores i per a empreses, totalment gratuït,
en diferents àmbits (fiscal, màrqueting, econòmic – financer,
...).
- Reempresa, tens pensat jubilar-te? Vols cedir la teva empresa? t’ajudem a buscar el teu comprador a través del programa Reempresa de Catalunya o en cas contrari si ets una
persona que vols reemprendre un negoci t’ajudem a buscar
l’empresa idònia.
- Participació en diferents programes a nivell comarcal i català pel que fa al suport a l’emprenedoria i el teixit productiu
del territori.

Per a més informació:

Febrer 2018

Des de la Regidoria d’Esports es segueix impulsant l’adquisició d’hàbits saludables i la pràctica esportiva al municipi. És per
aquest motiu que s’han instal·lat cinc aparells saludables al parc
del carrer de Sant Francesc Xavier amb l’objectiu d’oferir un nou
espai a la població on pugui fer activitat física.
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat

Ajuntament de Centelles
Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 938 811 257
Correu electrònic: cntl.ope@diba.cat

Biblioteca Municipal La Cooperativa
C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Horari:

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

De dilluns a divendres de 15.30

b.centelles.lc@diba.cat

a 20 h. Dimecres, divendres i

bibliotecadecentelles.blogspot.com

dissabte de 10 a 13.30 h

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

Informació i inscripcions al Punt Jove el PIPA
C/Jesús, 25 Tel: 93 881 23 23
Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h i dimecres i divendres de 10h
a 13h
pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa

Febrer 2018

Instal·lació d’aparells saludables al municipi
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